Návod na inštaláciu a používanie aplikácie EWPE SMART pre
mobilné klimatizáciu Rohnson R-885 Genius Wi-Fi
1. Na klimatizačné jednotke (ďalej len zariadenie viď obrázok 1) stlačte tlačidlo Wi-Fi po dobu cca 10
sekúnd - počkajte na zvukový signál. Týmto krokom
ste pripojili zariadenie k vášmu routeru.
2. Rovnaký krok možno vykonať pomocou
diaľkového ovládača - stlačte kombináciu tlačidiel
"MODE" a "TURBO" po dobu cca 10 sekúnd a
počkajte na zvukový signál.
Obrázok 1

3. Vo vašom smartfóne si nainštalujte aplikáciu
EWPE SMART - viď. obrázok 2.
Aplikáciu si môžete načítať cez QR kód.
i OS systém podporuje iOS
7.0 a vyššie verzie.

A android systém odporuje
Android 4.0 a vyššie verzie.
4. Teraz vykonajte registráciu a kliknite na SIGN UP
- viď obrázok
3.

Obrázok 2

5. Vyplňte potrebné informácie:
Username/Užívateľské meno (odporúčame aspoň 6 znakov,
vrátane čísla, bez diakritiky).
email
Password/Heslo - (odporúčame aspoň 6 znakov, vrátane čísla,
bez diakritiky).
Confirm password/Potvrdenie hesla
Vyberte región – Europe
6. Kliknite na Sign up - pri úspešnej registrácii sa objaví hlásenie
- Registration complete.
Obrázok 3
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7. Teraz sa prihláste do aplikácie, viď obrázok 4.
Vyplňte Užívateľské meno, heslo a región - rovnako
ako pri registrácii.
8. Po úspešnom prihlásení "spárovať" aplikáciu so
zariadením.
To vykonáte nasledovne:
Na hlavnej stránke kliknite vpravo hore na znak "+",
vyberte zariadenie Portable Air Conditioner, viď
obrázok 5.

Obrázok 4

Obrázok 5

9. Pre pokračovanie nastavenia kliknite na "NEXT"
viz. obrázok 6.

Obrázok 6
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10. Následne vyberte požadovanú Wi-Fi (viď obrázok 7), zadajte
prístupové heslo a kliknite na "SEARCH DEVICE" (vyhľadať
zariadenia). Aplikácia spustí vyhľadávanie.

11. Ak sa spárovanie "zlyhá
(viď obrázok 8):
odporúčame opakovať
vyššie uvedený postup
(resetovanie
zariadenie pomocou tlačidla
Wi-Fi, následné znovu
prihlásenie do aplikácie a
vyššie uvedené kroky).

Obrázok 7

Obrázok 8

12. Úspešné "spárovanie"
aplikácie so zariadením
bude oznámené týmto
spôsobom (pozri obrázok
9).

13. Po
"spárovanie" sa v
aplikácii zobrazí
domovská stránka
"My home" (viď
obrázok 10), z
ktorej už môžete
ovládať vašu
mobilnú
klimatizáciu.
Obrázok 10
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Obrázok 9

Vážený zákazník,
Ďakujeme za zakúpenie mobilné klimatizácie ROHNSON R-885 Genius Wi-Fi. V prípade akýchkoľvek
otázok či pomôcť ohľadom aplikácie nás prosím kontaktujte na tel: +420 257 311 212 (iba v pracovné
dni od 8:30 h do 17 h) alebo emailu: info@rohnson.cz . Radi Vám so všetkým pomôžeme.
Tým ELECTRA TRADE, s.r.o.
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